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Behovet for ny felles lov – 1 

• Kommunehelsetjenesteloven begynte å bli 

gammel og et lappeteppe 

• Mye tilsvarende med sosialtjenesteloven, 

men ”nyere” i stil og utforming – 

 og basert på Fusa-dommens rettssetninger 

• Mange personer har behov for sammensatte 

tjenester, da uhensiktsmessig med 

 – ulike klageregler 

 – ulike klageorganer 
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Behovet for ny felles lov – 2 

• Tydeliggjøring av kommunalt ansvar 

• Spørsmål om helseprofesjonenes stilling i 

lovverket 

• Samhandlingsreformens videre 

gjennomføring, særlig grensen mellom 

kommunalt og statlig ansvar  

• Plikt til å inngå avtaler mellom autonome 

rettssubjekter krever hjemmel 

• Kommunal medfinansiering krever hjemmel 

• Pasientsikkerhetsspørsmål  
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Bernt-utvalget (NOU 2004: 18)?  – Eller 

Wisløff-utvalget (NOU 2005: 3)?  

• Forskjellen mellom disse to 

utredningene 

• Hvor skal samhandlingen skje,  

– innenfor det kommunale området? 

– eller mellom kommune og stat? 

• NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- 

og helsetjenestene – Undertittel 

• NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt - en 

sammenhengende helsetjeneste 

 

 

• ”Fra stykkevis til helt” 
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Hva er samhandlingsreformen? 

• Overføring av oppgaver – og ressurser – 
innen helsetjenesten fra stat til kommune 

• Færre sykehusinnleggelser – økt kommunalt 
ansvar –behandlingsmessig og økonomisk 

• Fra institusjonell behandling til 
”helsefremmende tiltak og forebygging” 

• Gode helhetlige pasientforløp 

• Skal sikres gjennom flere kommunale 
styringsmuligheter, avtalestyring mellom 
kommune og stat, retningslinjer, penger og 
lovmessige tiltak (preken, gulrot og pisk) 
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Del av samhandlingsreformen? 

• Eller i hovedsak bare en lenge 

forberedt lovreform 

• Utvilsomt hva som er intensjonen – 

 både-og! 

• Men er det gitt virkemidler? 

• Er loven egnet som virkemiddel? 

• Forholdet mellom preken, gulrot og pisk 
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Pasientene skal ikke bli kasteballer 

mellom kommuner og sykehus 
• Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er 

til beste for pasienten. Derfor får kommunene og 

sykehusene plikt til å samarbeide. 

• For mange utskrivningsklare pasienter blir liggende 

på sykehusene og vente fordi kommunen deres ikke 

har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og 

det er kostbart for samfunnet.  

• For mange pasienter må legge ut på lange reiser til 

sykehus for å få enkel behandling. 

• Samarbeidsavtaler skal legge til rette for at 

pasientene får behandling i kommunen hvis den er 

like god eller bedre enn på sykehuset.  
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Reelle bakgrunner for reformen 

• Økende utgifter til helsetjenesten  

 (må begrenses) 

• Usikkert hvor effektivt pengene brukes 

 (hvor mye helse per krone?) 

• Uryddige forhold mellom stat og kommuner – 

ikke bare på barnevernområdet, men der 

også 

• Tilsynelatende gode grep og OK retorikk … 

men det å snu pasientstrømmer? 
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Mer enn en helsereform;  

et langsiktig utviklingsprogram 

• Påvirker forholdet mellom profesjonene og 

mellom profesjoner og brukere/pasienter 

• Påvirker kommunenes rolle - også utenfor 

helsesektoren 

• Påvirker lokalpolitikernes rolle  

• Påvirker kommunesamarbeid og regionalt 

samarbeid 

• Påvirker behov for kompetanse, arbeidsplasser 

og mulighet for lokal næringsutvikling 
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Virkemidler for å lykkes  

med reformen 

 

• Rettslige 

• Økonomiske 

• Faglige 

• Organisatoriske 

10 23. januar 2012 
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Økonomiske virkemidler 
 

Insentiv til samarbeid 

–Kommunal medfinansiering 

–Spleiselag 

 

Finansiering 

–Utskrivingsklare pasienter 

–Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

–Årlige bevilgninger  

11 23. januar 2012 
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Kommunal medfinansiering 

• Kommunen betaler 20% av sykehusregningen fra 1. 

januar 2012 for somatiske pasienter 

• Gjelder medisinske behandlinger og alle aldersgrupper  

• Gjelder ikke: Operasjoner, fødsler, nyfødtbehandling og 

kostbare biologiske legemidler 

• Tak på om lag 30 000 kroner for                      

enkeltopphold (4 DRG-poeng) 

• 4,2 mrd (2010-kroner) fra 2012 som frie inntekter 

• Videre utredning mht andre målgrupper 
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Utskrivingsklare pasienter 

• Kommunal betalingsplikt                                               

fra 1. januar 2012 for somatiske 

utskrivingsklare pasienter 

• Døgnsats 4000 kr 

• 560 mill kr overføres fra                                           

RHFs basisbevilgninger 

• 140 000 liggedøgn per år 

• Midlene legges inn som                                  

frie inntekter 

• Videre utredning mht andre målgrupper 
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Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
 

Omfang og kostnad 

• Legges opp til 120 000 liggedøgn etter 2 år                                       

• Overføring beregnet til ca 260 mill kr i 4 år,                         om lag 1 mrd 

kr i 2015  

• Kommunene tilføres 4330 kroner                                                 per 

liggedøgn 

• Ordningen skal følgeevalueres 

  

Midlene tilføres kommunene slik  

• 50% øremerket tilskudd 

• 50% bidrag fra RHF til                                                          konkrete 

prosjekter, etter søknad  

• Søknadsprosess og kriterier avklares i                                               

budsjett 2012 
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Økt kommunalt ansvar; 

 Potensiale for ny arbeidsdeling 

• Poliklinisk behandling og kontroll på 

sykehus; 

– Kan i en del tilfeller erstattes med; 

• Flere kontroller/ tettere oppfølging fra 

fastlegene 

• Tverrfaglige team med oppfølging av 

kronikergruppene 

• Noen behandlinger, for eks dialysebehandling 

kan skje lokalt 

• Dagbehandling på sykehus; 

– Kan i liten grad erstattes med tilbud i 

kommunene 

• Døgntilbud på sykehus; 

– Ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) kan i en 

del tilfeller erstattes med; 

• Kommunale korttidsplasser 

• Ambulante tilbud 

23. januar 2012 15 

Kommunehelsetjeneste 

Spesialisthelsetjeneste 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Helse- og omsorgsdepartementet 

Fastlegene, kommunen og  

samhandlingsreformen 
 

 • Fastlegene spiller en nøkkelrolle i forhold til reformens mål  

 

• Fastlegeforskriften revideres med sikte på; 

• Presisere listeansvaret  

• Nasjonale kvalitets- og funksjonskrav  

• Krav om rapportering 

• Presisere kommunenes påleggs-hjemmel på 7,5 t ved fulltids 

virksomhet 

 

• Dialog kommune - fastlege; 

• Kommunal forventningsavklaring 

• Samhandlingsrutiner 

• Evaluering 
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Helse- og omsorgstjenesteloven er ett 

av tre samtidige rettslige virkemidler  

• Folkehelselov – er vel ikke så mye mer verd 

enn reglene om miljørettet helsevern som 

flyttes fra dagens kommunehelselov, jf. loven 

om fylkeskommunalt folkehelsearbeid. Ikke 

mange høringssvar – Prop. 90 L (2010-2011) 
 

• Stortingsmelding om nasjonal helse- og 

omsorgsplan – er plandokumenter et godt 

styringsmiddel for et så komplisert område 

som den samlede helsetjenesten? – Meld. 

St. 16 (2010-2011) 
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Stortingets behandling av 

lovforslagene – mai og juni 2011 

• Tre fulle dager med høringer – primo mai 

• Innst. L – flertall og mindretall 

• Lovvedtaket i tråd med lovframlegget 

• Komiteens fellesmerknader 

• Viktige mindretallsforslag som ikke vant fram 

• Blir det omkamp på samhandlingsreformen? 

• Blir det omkamp på sykehusstruktur? 

• Hva med kommunestrukturen – antall og 

størrelse? 
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I det videre fokuseres på den vedtatte 

helse- og omsorgstjenesteloven (hotjl) 

• Tar opp i seg 

– Kommunehelsetjenesteloven 

– Sosialtjenesteloven (gjenstående deler) 

• Store endringer i andre lover 

– Pasientrettighetsloven (nytt navn) 

– Helsepersonelloven (utvidet virkeområde) 

– Spesialisthelsetjenesteloven 

– Helsetilsynsloven (nytt navn) 

• Enkelte mindre endringer i en rekke andre 

lover 
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Lovens oppbygging – 13 kapitler 

• Kapittel 1 Formål og virkeområde 

 § 1-1 Lovens formål 

 § 1-2 Lovens virkeområde 
 

• Kapittel 2 Forholdet til andre lover 

• § 2-1 Forholdet til helsepersonelloven  

 Helsepersonelloven gjelder tilsvarende for personell 

som yter helse- og omsorgstjenester etter loven her. … 

• § 2-2 Forholdet til forvaltningsloven 

 Forvaltningsloven gjelder for kommunenes virksomhet 

med de særlige bestemmelser som følger av … 
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Kapittel 3 Kommunenes ansvar for 

helse- og omsorgstjenester 
• § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og 

omsorgstjenester – et ”Sørge for”-ansvar… 

• § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og 

omsorgstjenester  

 = den sentrale bestemmelsen i et brukerperspektiv 

• For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen … 

• § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

• § 3-4 Kommunens plikt til samhandling og 

samarbeid 

• Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer 

plikt til å legge til rette for samhandling mellom … 

•   
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§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp 

Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og  

omsorgstjenester  til den enkelte når det må antas at den  

hjelp kommunen kan  gi er påtrengende nødvendig.  … 

§ 3-6 Omsorgslønn 

Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til …  

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte 

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger … 

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse … 

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i  

fengsler i kriminalomsorgen 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og  

samarbeid med frivillige organisasjoner 
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Kapittel 4 Krav til forsvarlighet, 

pasientsikkerhet og kvalitet 

• § 4-1 Forsvarlighet 

 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes 

etter denne lov skal være forsvarlige. 

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

… 

• § 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet 

 Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter 

denne lov skal sørge for at virksomheten 

arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet  … 
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Kapittel 5 Særlige plikter og oppgaver  

• § 5-1 Transport av behandlingspersonell 

• § 5-2 Beredskapsarbeid 

• § 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre 

akutte situasjoner 

• § 5-4 Politiattest 

• § 5-5 Kommunelege – medisinskfaglig 

rådgivning 

 Kommunen skal ha en eller flere   

kommuneleger … 
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• § 5-6 Sprøyterom 

 Sprøyteromsordninger etablert i medhold av  … 

• § 5-7 Registrering av meldinger 

 Kommunen skal motta og registrere meldinger 

om helsepersonell i kommunen. 

• § 5-8 Meldingsplikt til 

kommuneadministrasjonen 

• § 5-9 Opplysningsplikt til Statens helsetilsyn 

og Fylkesmannen 

• § 5-10 Journal- og informasjonssystemer  

 Kommunen og virksomhet medavtale med … 
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Kapittel 6 Samarbeid mellom kommuner 

og regionale helseforetak mv. 
• § 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 

 Kommunestyret selv skal inngå … 

• § 6-2 Krav til avtalens innhold 

 Avtalen skal som et minimum omfatte: 

 – Minimum er spesifisert i 11 punkter 

• § 6-3 Frist for inngåelse av avtale 

• § 6-4 Innsending av avtaler til 

Helsedirektoratet 

• § 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 

• § 6-6 Samarbeid mellom kommuner 
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Kapittel 7 Individuell plan, koordinator 

og koordinerende enhet 

• § 7-1 Individuell plan 

• § 7-2 Koordinator 

• § 7-3 Koordinerende enhet 

 Kommunen skal ha en koordinerende enhet for 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet … 

 Denne enheten skal ha overordnet ansvar for 

arbeidet med individuell plan, og for 

oppnevning, opplæring og veiledning av 

koordinator etter §§ 7-1 og 7-2. 
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Kapittel 8 Undervisning, praktisk 

opplæring, utdanning og forskning 

• § 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 

 Enhver kommune plikter å medvirke til 

undervisning og praktisk opplæring av  … 

• § 8-2 Videre- og etterutdanning 

 Kommunen skal sørge for at egne ansatte som 

utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, 

får påkrevd videre- og etterutdanning. … 

• § 8-3 Forskning 

 Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge … 
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Kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av 

tvang og makt overfor enkelte personer 

med psykisk utviklingshemning 

 • § 9-1 Formål  

• § 9-2 Virkeområde  

• § 9-3 Rett til medvirkning og informasjon 

  og videre – nærmest uendret – fram til  

• § 9-13 Spesialisthelsetjenesten 

• § 9-14 Forskrift  

 Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser 

til utfylling og gjennomføring av reglene i dette 

kapitlet.  

•   
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Kapittel 10 Tvangstiltak overfor 

rusmiddelavhengige 

• § 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av 

tvang etter melding fra pårørende  

• § 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget 

samtykke.  

• § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide 

rusmiddelavhengige  

• § 10-4 Tilbakehold i institusjon på grunnlag 

av eget samtykke. 

 og videre – nærmest uendret – fram til  

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak 
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Kapittel 11 Finansiering og 

egenbetaling 

• § 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 

• § 11-2 Vederlag for helse- og 

omsorgstjeneste 

• § 11-3 Kommunal medfinansiering av 

spesialisthelsetjenester 

• § 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for 

utskrivningsklare pasienter 

• § 11-5 Tilskudd fra staten 
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Kapittel 12 Forskjellige bestemmelser 

• § 12-1 Taushetsplikt 

• § 12-2 Legefordeling til kommunens helse- og 

omsorgstjeneste 

• § 12-3 Statlig tilsyn  

 Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten  

• § 12-4 Særlige bestemmelser ved opphold i 

institusjon  

 En institusjon skal drives slik at beboerne selv  … 

• § 12-5 Nasjonale faglige retningslinjer, 

veiledere og kvalitetsindikatorer  
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Kapittel 13 Ikrafttredelse, overgangs-

bestemmelser og endringer i andre lover 

• § 13-1 Ikrafttredelse 

 Sannsynligvis 1. januar 2012 

• § 13-2 Eldre forskrifter mv. 

 Forskrifter, vedtekter og instrukser gitt med 

hjemmel i lov som oppheves eller endres når 

loven her trer i kraft, gjelder også etter denne lov 

er satt i kraft, med mindre de strider mot loven 

her eller forskrift i medhold av loven. 

•  § 13-3 Endringer i andre lover 

 Fra det tidspunktet loven trer i kraft, oppheves … 

 

•   
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Mange nye forskrifter – og mange 

viktige forskriftsendringer – høring 

 

Høringsnotat  

 Samhandlingsreformen – forslag til 

forskriftsendringer og nye forskrifter som 

følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester  

 

Høringsfrist 6. oktober 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO 

Kapittel 12 – Forslag til endringer i 

eksisterende forskrifter 

• 12.1 Forslag til endring av Norsk 

pasientregisterforskriften  

• 12.2 Forslag til endring av gaveforskriften  

• 12.3 Forslag til endring av forskrift om 

individuell plan og koordinator etter helse- og 

omsorgslovgivningen.  

• 12.4 Forslag til endring av forskrift om 

habilitering og rehabilitering  

• 12.5 Forslag om opphevelse av forskrift om 

pasientansvarleg lege m.m.  

 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO 

Kapittel 13 – Forslag til nye forskrifter 1  

• 13.1 Forslag til forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter  

• 13.2 Forslag til forskrift om kommunal 

medfinansiering  

• 13.3 Forslag til forskrift om kommunens dekning av 

utgifter til helse- og omsorgstjenester  

• 13.4 Forslag til om disponering av kontantytelser fra 

folketrygden under opphold i institusjon som nevnt i 

helse- og omsorgstjenesteloven og felles 

trivselsordning  

• 13.5 Forslag til forskrift om vederlag for kommunale 

helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon  
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Kapittel 13 – Forslag til nye forskrifter 2  

• 13.6 Forslag til forskrift om vederlag for 

kommunal legehjelp og fysikalsk behandling  

• 13.7 Forslag til forskrift om kommunal helse- 

og omsorgsinstitusjon  

• 13.8 Forslag til forskrift om 

helsepersonellovens anvendelse  

• 13.9 Forslag til forskrift om rett til helse- og 

omsorgstjenester til personer uten fast 

opphold i riket  

• 13.10 Forslag til forskrift om oppjustering av 

driftsavtalehjemler for fysioterapeuter  

 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO 

Mange nye forskrifter – og mange 

viktige forskriftsendringer (1) 

• Forskrift 16. desember 2011 om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator  

• Forskrift 18. november 2011 om kommunal 

medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 

kommunal betaling for utskrivningsklare … 

• Forskrift 16. desember 2011 om oppjustering 

av driftsavtale for fysioterapeuter  

• Forskrift 16. desember 2011 om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester  
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Mange nye forskrifter – og mange 

viktige forskriftsendringer (2) 

• Forskrift 16. desember 2011 om kommunal 

helse- og omsorgsinstitusjon  

• Forskrift 16. desember 2011 om rett til helse- 

og omsorgstjenester til personer uten fast 

opphold i riket  

• Forskrift 16. desember 2011 om kommunens 

dekning av utgifter til helse- og 

omsorgstjenester   

• +++ 
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Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 

om habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator 
• 24 paragrafer fordelt på seks kapitler: 
 

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

Kapittel 2. Generelt om habilitering og rehabilitering 

Kapittel 3. Habilitering og rehabilitering i 

kommunen 

Kapittel 4. Habilitering og rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten 

Kapittel 5. Individuell plan og koordinator 

Kapittel 6. Ikraftsetting 
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Forskrift 18. november 2011 om kommunal 

medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 

og kommunal betaling for utskrivningsklare  

 
 

• § 2. Virkeområde  

 Forskriften regulerer kommunens 

medfinansieringsansvar for egne innbyggeres 

behandling innen somatikk i spesialisthelsetjenesten 

og betaling for utskrivningsklare pasienter  … 

 Forskriften gjelder ikke  

 a) behandling hos privatpraktiserende 

avtalespesialister, b) behandling innen psykisk 

helsevern, c) tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige, d) opphold i private 

rehabiliteringsinstitusjoner … 
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Forholdet mellom helse- og omsorgs- 

tjenesteloven, pasient- og brukerrettighets- 

loven og spesialisthelsetjenesteloven  

 

• Rettigheter samlet i én lov (pbrl.) 
 

• Plikter  

• – både de som motsvarer 

rettighetsbestemmelsene 

 og  

• – «sørge for»-ansvaret 

 samlet  i tjenestelovene (hotjl. og sphtjl.) 
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Lov om pasient- og brukerrettigheter 

(pasient- og brukerrettighetsloven) 

•  § 1-1 Formål 

• Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen 

lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi 

pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og 

omsorgstjenesten.  

• Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme 

tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- 

og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og 

ivareta respekten for den enkelte pasients og 

brukers liv, integritet og menneskeverd. 
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Viktig – og endret – begrepsbruk 

• Sosiale tjenester – blir omsorgstjenester, 

endret terminologi, endret innhold? 

• Fra klient og/eller tjenestemottaker til bruker 

– betydning eller ikke? 

• Vurdert på nytt pga mange kritiske 

merknader i høringsrunden – uendret resultat 

• Pbrl. § 1-3 bokstav f) bruker: en person som 

anmoder om eller mottar tjenester omfattet 

av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke 

er helsehjelp etter bokstav c. 
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Formålet skal fortsatt blant annet være 

å forebygge sosiale problemer 

Formålsbestemmelsen § 1-1 nr. 2:  

… fremme sosial trygghet, bedre 

levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til 

likeverd og likestilling og forebygge 

sosiale problemer, … 

Men så ikke mer sosialt i lovteksten – 

annet enn fylkesnemnda for barnevern 

og sosiale saker 
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§ 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra 

kommunens helse- og omsorgstjeneste 

• Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra 

kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. 

• Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen. 

• Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i 

samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 

første ledd, bokstav b. 

• Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og 

omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige 

opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. 

• Kongen kan gi forskrifter  … 
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§ 2-1c Pasientrettigheter i 

fastlegeordningen  

• Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å 

stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det samme 

gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av 

folketrygden.  

• Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte 

fastlege inntil to ganger i året, og rett til å få en ny 

vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med 

fastlegeavtale.  

• Rettigheter i første og annet ledd gjelder ikke i de 

kommuner der plikten til å ha fastlegeordning er 

suspendert etter helse- og omsorgstjenesteloven … 

• Departementet kan gi forskrifter med nærmere … 
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Motsvares av pliktene i hotjl. § 3-2 (1) 

• For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant 

annet tilby følgende: 

• 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

– a) helsetjeneste i skoler og  

– b) helsestasjonstjeneste 

• 2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 

• 3.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

– a) legevakt, 

– b) heldøgns medisinsk akuttberedskap og 

– c) medisinsk nødmeldetjeneste 

• 4.Utredning, diagnostisering og behandling, herunder 

fastlegeordning  
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Motsvares av pliktene i hotjl. § 3-2 (2) 

• 5.Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og 

rehabilitering  

• 6.Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

– a) helsetjenester i hjemmet, 

– b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring 

og støttekontakt  

– c) plass i institusjon, herunder sykehjem og  

– d) avlastningstiltak.  

• Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere 

bestemmelser om krav til innhold i … 

• Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser 

om fastlegeordningen, herunder om … 
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Pbrl. § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende 

omsorgsoppgaver 

  – også arv fra stjl. § 4-4 

 

 De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan 

kreve at den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes 

i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva 

tiltakene i tilfelle skal bestå i. 
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Andre regler om tjenester ”arvet” fra 

sosialtjenesteloven – Omsorg? 

• § 3-6 Omsorgslønn 

• Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til 

personer som … (JA) 

• § 3-7 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til 

personer som ikke selv …  (VEL?) 

• § 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

• Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse 

etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av 

praktisk bistand og opplæring, som  … (NEI) 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO 

Nå vil de eneste lovmessige sosiale 

tjenester etter velferdslovgivningen bli 

• Lov om sosiale tjenester i NAV (lov nr. 

131/2009, i kraft 1. januar 2010), men kun: 

• Økonomisk stønad (sosialhjelp), §§ 18 f 

• Kvalifiseringsstønad, knyttet til 

 Kvalifiseringsprogram, §§ 29 f 

• Midlertidig botilbud – § 28  

• Dog: eget forskriftsverk, individuell plan, 

internkontroll, og foreløpig intet rundskriv 
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§ 3-1 Pasientens og brukerens rett til 

medvirkning 

  – nytt andre ledd, også arv fra stjl. § 8-4 
 

• Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i 

samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges 

stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved 

utforming av tjenestetilbud etter helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 

3-8. Barn under 18 år skal tas med på råd når 

barnets utvikling og modning og sakens art tilsier 

det.  

• (i strid med BK?) 
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§ 3-2 Pasientens og brukerens rett til 

informasjon  

• Pasienten skal ha den informasjon som er 

nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand 

og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal 

også informeres om mulige risikoer og 

bivirkninger.  

• Nytt siste ledd: 

• Brukere skal ha den informasjon som er 

nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i 

tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine 

rettigheter. 
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Innst. 424 L (2010–2011) punkt 2.1 – 

Om pasient- og brukerrettigheter 

• Komiteen har forståelse for at noen frykter for at 

opparbeidede rettigheter skal gå tapt når viktige 

lover endres og slås sammen. Komiteen vil derfor 

understreke at ingen rettigheter som følger av 

dagens lovgivning, skal svekkes som følge av denne 

lovprosessen. 

• Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har merket 

seg de mange synspunkter på at loven i større grad 

enn de tidligere er en fullmaktslov, slik at mye av 

konkretiseringen overlates til forskrifter som vil bli 

fastsatt av regjeringen. Flertallet støtter det valg … 
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Fordi kommunene er så mange-

fasetterte, så urimelig forskjellige til å 

drive med kompliserte tjenesteyting … 
• Når ikke kan regulere kommunene, kan 

heller ikke detaljregulere krav 

• «Sørge for»-ansvar 

• Uspesifiserte tjenester  

• Profesjonsnøytralitet 

• Forskriftshjemler som bare i begrenset grad 
vil bli benyttet – men ikke der 
samhandlingsplikter må pålegges, og for 
økonomiske plikter for kommuner og borgere 

• Unntaket: Fastlegeordningen, her skal det 
spesifiseres (alle dyr er like …) 
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Kommunal frihet –  

Mindre krav til innhold? 

• Kommunene skal stå fritt i utforming av helse- 

og omsorgstjenestene. Lokale forhold må 

legges til grunn for at tjenestene skal bli best 

mulig.  

• Gir økt kommunal frihet større likhet for 

pasienter og brukere? 

• Bare fastlegeordningen omfattes av styring og 

sentrale krav, jf. også detaljerte føringer i 

prioriteringsveilederne for spesialistvurderinger 

• Men sikkert også helsestasjonsvirksomhet mv. 
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Tvangsreglene (i prinsippet) uendret) – 

 Gjelder både stjl. kap. 4A og kap. 6 

• Fra høringsnotatet: 

• ”Departementet har imidlertid ikke utredet dette 

nærmere i denne forbindelse, slik at forslagene i 

høringsnotatet om regulering av tvang i hovedsak 

innebærer en videreføring av gjeldende rett på 

området.” 

 

• ”Som nevnt i kapittel 33, er det nedsatt et eget utvalg 

som skal vurdere etiske, faglige og rettslige sider av 

dagens regler om tvang i psykisk helsevern.” 
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Institusjonsproblemet – sosiale 

institusjoner innenfor bl.a. rusomsorg 

• Ikke lett å se hva som ble tenkt her, men 
kanskje en uforståelig status quo (ideologi) 

• Tidligere har HOD klart gitt uttrykk for at 
forskriften om institusjoner er uriktig, for 
eksempel ved store rusmiddelproblemer  

• Det framgår av omtalen av pasientskadeloven 
at det (fortsatt) skal være et skille, jf. egen 
forskrift 

• Institusjoner vs hjemmebasert (samlokaliserte 
boliger) ved store bistandsbehov, fremdeles 
ikke institusjoner, etter forslag til ny forskrift  
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Nedtoning av innholdskrav og minste-

standarder særlig på det sosiale området 

• Vil kronisk syke og funksjonshemmede få 

likeverdig tilgang på faglig gode 

helsetjenester i kommunene? 

• Jf. § 1-1 nr. 2: «fremme sosial trygghet, 

bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra 

til økt likeverd og likestilling og forebygge 

sosiale problemer» 

• Fravær av nasjonale standarder og 

kvalitetskrav, sammen med en dårligere 

klageordning, vil måtte føre til større ulikhet  
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Sosialtjenesten – en lillesøster? 

• Mister «identitet» og «egen terminologi» 

• Svekket rettighetsbestemmelse i § 3-1 nr. 6? 

 – redusert til «andre helse- og 

omsorgstjenester» 

• I tillegg: Ingen styrking av rettskravene, 

verken BPA eller Tiltak parallelt med arbeid? 

• Statens råd for likestilling: en «eldrelov»? 

• Mangler det ”sosiale” politisk ryggdekning i 

HOD? Og faglig ryggdekning i Hdir? 
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Koordinerende enhet/person –  

regulert i hotjl. kapittel 7 

• Av de utvilsomt positive elementene er 

oppfølging av krav om koordinerte tjenester, 

jf. samhandlingsreformens mål om «gode 

helhetlige pasientforløp» 

• Del av habilitering/rehabilitering virksomhet 

• Det skal være koordinerende enheter både i 

kommunen og i spesialisthelsetjenesten 

• Positivt også med pasientansvarlig 

koordinator 
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Forsvarlighet – Helsedirektoratets 

ansvar lovfestet i hotjl. § 12-5  

• Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og 

vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer 

og veiledere som understøtter de mål … 

• Retningslinjer og veiledere skal baseres på 

kunnskap om god praksis og skal bidra til 

kontinuerlig forbedring av virksomhet … 

• Tilsvarende etter hpl. og sphtjl. Til i dag 

avtalebasert, som f.eks. de 33 

Prioriteringsveiledere.  

• Økt normativitet. Styrking av Hdir 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO 

Rettssikkerhetsvurderinger 

• Når ikke tydeliggjøring av rettigheter/plikter, 

gjennom innholdskrav og nasjonale 

standarder (materielle spørsmål)? – Da viktig 

med prosessuelle garantier 

• Spørsmål om bruk av forvaltningsloven og 

brukermedvirkning 

• Klagereglene endres vesentlig 

– Anmodning forsvunnet 

– Stor vekt på kommunalt selvstyre 

– Begrenset klagekompetanse, dog reinnført at det 

kan fattes nytt vedtak i klagerunden 
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Pbrl. § 2-7 Forvaltningslovens 

anvendelse 

 • Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for 

vedtak som treffes etter dette kapitlet 

• For vedtak om tjenester etter helse- og omsorgs-

tjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til 

d, 3-6 og 3-8, som forventes å vare lenger enn to 

uker, gjelder likevel reglene i forvaltningsloven 

kapittel IV og V med de særlige bestemmelsene som 

følger av loven her.  

• Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er 

knapphet på, regnes de ikke som parter i samme 

sak. En søker som mener seg forbigått, kan ikke 

klage over at en annen har fått ytelsen. 
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Svekket tilsyn ved begrensningen til 

lovlighetstilsyn? 

• Etter § 12-3 skal Fylkesmannen kun føre 

lovlighetstilsyn med kommunens oppfyllelse 

av plikter utenfor tvangskapitlene, motsatt i 

dag 

• Kommuneloven kapittel 10 A skal gjelde for 

tilsynsvirksomheten etter første ledd 

• Særregler for tvangskapitlene, men …     

også her er det lovlighetshensyn, supplert 

med noe stedlig tilsyn                         
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Viktigste endringer fra høringsutkastet 

er retrett på klagereglene 

• (s. 396) 

• Etter innspill i høringsrunden har departementet 

kommet til at forslaget om å frata klageinstansen 

mulighet til å treffe nytt vedtak, ikke bør 

opprettholdes.  

• Den alminnelige ordningen etter forvaltningsloven    

§ 34 siste ledd er at klageinstansen selv kan treffe 

nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende 

saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny 

behandling.  
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Klageordningen – viktige og vanskelige 

endringsforslag – pbrl. § 7-6 

• Vesentlig bedret i forhold til høringsutkastet 

• Forvaltningslovens regler om behandling av klager over 

enkeltvedtak gjelder så langt de passer, med de særlige 

bestemmelser som er gitt i dette kapitlet.  

• Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak 

om helsetjenester legge vekt på hensynet til det 

kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. 

forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum. For 

øvrige kommunale vedtak skal klageinstansen legge stor 

vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved 

prøving av det frie skjønn.  
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• Fylkesmannens kompetanse i klagesaker mer 

begrenset etter sosialtjenesteloven enn etter 

forvaltningsloven, og gjeldende rett videreføres. 

• For de kommunale vedtak som i dag reguleres av 

sosialtjenesteloven, skal det legges «stor vekt» på 

hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av 

«det frie skjønn».  

• Disse kommunale vedtakene vil omfatte personlig 

assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring 

og støttekontakt (helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-2 første ledd nr. 6 bokstav b), avlastningstiltak (§ 3-

2 første ledd nr. 6 bokstav d), omsorgslønn (§ 3-6) og 

brukerstyrt personlig assistanse (§ 3-8). 
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Men ikke helt retrett ?? 

• ”Ved prøving av «det frie skjønn», bør 

Fylkesmannen som hovedregel ikke benytte 

kompetansen til å fatte nytt vedtak når det gjelder 

vedtak om tjenester som i dag reguleres av 

sosialtjenesteloven. Dette er følgelig ikke til hinder 

for at klageinstansen kan endre vedtaket i særlige 

tilfeller, i tråd med gjeldene rett. Ett eksempel kan 

være at klageinstansen selv endrer vedtaket dersom 

den tar til følge klage over vedtak om 

sommeravlastning for et funksjonshemmet barn, og 

sommerferien nærmer seg.” 

• Ved prøving av rettsanvendelsesskjønnet legges 

forvaltningsloven § 34 siste ledd til grunn. 
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Men hvorfor ble ikke de «pussige» 

bestemmelsene i pbrl. kap 7 endret? 

• § 7-4 er helt feilplassert innenfor kapitlet. 

Dersom § 7-1 foreslås (dårlig forslag) 

opphevet, kan den flyttes dit, eller til § 7-7. 

Bestemmelsen handler om noe helt annet 

enn de øvrige bestemmelsene 

• § 7-3 er mer enn påfallende: «…Klagen bør 

nevne det forhold som det klages over og gi 

opplysninger som kan være av betydning for 

behandlingen av klagen.» 
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Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre 

og Kristelig Folkeparti – 1 

• Forslag 1 – Lovens tittel med sosialitet 

• Lov om kommunale helse-, omsorgs- og 

sosialtjenester m.m. (helse-, omsorgs- og 

sosialtjenesteloven) 

• Forslag 2 – Profesjonsnøytralitet svekkes 

• § 3-2 første ledd nr. 4: Utredning, 

diagnostisering og behandling, herunder 

fastlegeordning, psykologtjeneste, 

sykepleietjeneste, fysioterapitjeneste og 

jordmortjeneste 
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Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig 

Folkeparti – Økt brukerstyring 

• Forslag 3 – Pårørendeopplæring 
 

• Forslag 4 og 5 – Samarbeid med 

brukergrupper og interesseorganisasjoner 
 

• Forslag 6 og 7 – Rett til koordinatorskifte 
 

• Forslag 8 – Valg av sykehjemskommune 
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Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig 

Folkeparti – Økt rettssikkerhet 

 

Forslag 9 –  Mer forvaltningslov 

 

Forslag 10 – Bedre klageordning – ikke 

stor vekt på kommunalt selvstyre ved 

prøvingen av tidligere sosialtjenester 
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Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig 

Folkeparti – Anmodningsvedtak 

• Forslag 11 – Stortinget ber regjeringen igangsette 

arbeid med forskrift kommunalt psykisk helsearbeid.  

• Forslag 12 – Stortinget ber regjeringen fremme 

forslag om innføring av bemanningsnormer for 

legedekningen ved sykehjem fra 2012. 

• Forslag 14 – Stortinget ber regjeringen legge til rette 

for at det kan drives ulike pilotforsøk mellom 

samarbeidende kommuner og helseforetak … 

• Forslag 15 – Stortinget ber regjeringen fremme 

forslag om å etablere en ordning med eldreombud. 
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Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre 

og Kristelig Folkeparti – 1 

• Forslag 1 – Lovens tittel med sosialitet 

• Lov om kommunale helse-, omsorgs- og 

sosialtjenester m.m. (helse-, omsorgs- og 

sosialtjenesteloven) 

• Forslag 2 – Profesjonsnøytralitet svekkes 

• § 3-2 første ledd nr. 4: Utredning, 

diagnostisering og behandling, herunder 

fastlegeordning, psykologtjeneste, 

sykepleietjeneste, fysioterapitjeneste og 

jordmortjeneste 

 



FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO 

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig 

Folkeparti – Økt brukerstyring 

• Forslag 3 – Rett til pårørendeopplæring 
 

• Forslag 4 og 5 – Samarbeid med frivillige 

brukergrupper og interesseorganisasjoner 
 

• Forslag 6 og 7 – Rett til koordinatorskifte 
 

• Forslag 8 – Rett til valg av 

sykehjemskommune 
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Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig 

Folkeparti – Økt rettssikkerhet 

 

Forslag 9 –  Mer forvaltningslov 

 

Forslag 10 – Bedre klageordning – ikke 

stor vekt på kommunalt selvstyre ved 

prøvingen av tidligere sosialtjenester 
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Oppsummerende 1: Hvem er vinnere: 

Staten eller kommunene 

• Begge, i alle fall foreløpig før det regnes 

nærmere på hva avtaleinngåelsene og 

tilskuddsordningene vil innebære 

• Loven er status quo i ansvarsoppgang 

vedrørende tjenester og helsehjelp 

• Ikke økte økonomiske forpliktelser for 

kommunene for oppfyllelse – påfallende? 

• Kommunalt selvstyre er satt i system – siden 

staten ikke får gjort noe med antall og 

størrelse på kommunene 
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Oppsummerende 2: Hvem er vinnere: 

Kommunen eller brukerne? 

• Kommunene har fått økt selvstyre, ikke minst 

tydeliggjort ved lovgivningsmåten 

– Profesjonsnøytralitet 

– Få lovbestemte krav til tjenestenes innhold 

• Helsetjenester er tydeliggjort som i dagens 

lovgivning – Pasienter går vel ut i null 

• Sosiale tjenester er neddempet i lovtekst, hva 

blir realiteten? – Klientene går kanskje ut i minus 

• Uklar klageordning, uendret brukermedvirkning 


